
 



 

 مزاسالتٕ ّ ىصٔحيت

 !عبدالسالو بالٕ بً ّحٔدإىل 

 ؟بتعاٍل رد بزفق ثه أعزضّكٔف 

 

 
 ألبي جويرية

 حممد بن عبداحلي

  



 احلؿد هلل وحده وافصالة وافسالم ظذ مـ ٓ كبل بعده ، أما بعد

ؾنفقؽ أخل افؼاريء أشقق بال مؼدمات، ما دار بقـل وبغ افشقخ وحقد بـ ظبد افسالم بايل مـ 

ء، ؾساهؿ يظفرون افؾغ  مراشالت، ٕبغ فؽ أخل حال واحد مـ همٓء، ممـ تالظبت هبؿ إهقا

ه حيقد ظـ افسبقؾ!، ؾنذا كصحت أحدهؿ بؽالم افسؾػ فؾدفقؾ وؿبقل افـصقحة وآكصقاع  ترا

 ما ـان، وشلرؾؼ فؽ ذم هناية هذا ادؾػ صقرة ادحادثة فالضؿئـان. ؾنفقؽ أخل واؿرأ بنكصاٍف 

رشافة أظدت ؿراءهتا فؾشقخ صافح آل افشقخ وـان يتؽؾؿ ؾقفا ظذ افقاجب ظذ ادسؾؿ  

ـقػ و طالبف،وهق يتحدث ف ذم افتعامؾ مع ادحؽؿ وادتشابف، ؾؼػزت أمامل صقرة افشقخ وحقد

ه، أنف ادـصػ افػاهؿ ـالمف ذم إحداث افتل مرتأومهفؿ ذم  جيؿع ذم ـؾ مسلخة زفًة فعامل، أو ؾعؾ  ؾسا

 ذا بدظتؿ ادشايخ ؾبدظقا افصحابة!،: إافػتـ افؼقاصؿ!، ثؿ يعؼب بعدها بؼقففؾتـة مـ واحٍد أخطل ذم 

فقثبت ذم ـؾ مسلخة أهنا مسلخة  -كدم ظؾقف أصحابفوإن ـان مما -أو افؼقل ادتشابف  ؾقحتج بافػعؾ

 افردية! تفخالؾقة، ؾرأجت ـالم افشقخ صافح متقجف ذم رد ضريؼ

 

وؿد شؿعت فؽ بعض ، هذه كصقحة ممـ حيب اخلر فؽ، افسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبرـاتف))

افصقتقات ذم افؽالم ذم مسائؾ معقـة ـحؽؿ إحزاب واخلروج ظذ احلؽام وافثقرات وضقابط 

 ..إخراج افـاس مـ افسـة، وؽرها

ظظقؿة مـ ظامل جؾقؾ وأحببت أن أنؼؾ فؽ هذا افؽالم فعؾؽ تراجع كػسؽ ؾقام ؿؾت ؾفل وصقة 

 :باهلل تؼرأها بؼؾبؽ



ـذفؽ افسـة مـفا متشابف أجضًا اشتدل بف مـ »: -حػظف اهلل-ؿال معايل افشقخ صافح آل افشقخ 

وـذفؽ أؾعال ، وـذفؽ أؿقال افصحابة وأؾعال افصحابة مـفا متشابف، اشتدل ظذ كحؾتف وظذ ضريؼتف

ء ذم ـتبفؿ أو ؾقام كؼؾ ظـفؿ مـفا  وـذفؽ، افتابعغ وأؿقال افتابعغ مـفا متشابف أؿقال افعؾامء شقا

 .حمؽامت ومـفا متشاهبات

بؾ وجقد ادتشابف ذم افؼرآن أؿؾ مـ وجقده ذم افسـة، ووجقده ذم ـالم افسؾػ وذم أظامل افسؾػ 

 .أـثر، ووجقده ذم ـالم أهؾ افعؾؿ ذم افؽتب أـثر وأـثر

ؿع يتبع ادتشابف فقدفؾ ظذ كحؾتف أو ضريؼتف ؾنذن إذا صار ادرء فف يشء وكظر ثؿ بحث ذهب جي

فؿ ئ افؽتاب وافسـة متخؾيغ ظـ آراهذه شؿة أهؾ افزيغ، أما شؿة أهؾ احلؼ ؾنهنؿ يؼبؾقن ظذ

واظتؼادهؿ ؾقؼبؾقن ما جاء ذم افؽتاب وافسـة وما أمجع ظؾقف افسؾػ وما ؿرره إئؿة مـ ادعتؼدات، أما 

بد دمد مـ ـالم افعؾامء مـ يؼقل ـذا إما جمؿاًل أو مطؾؼًا وإما رأي  يليت بقء جديد بتؼرير مسائؾ ٓ

أخطل ؾقف ؾؾقست افعزة مجع افـؼقل وفقست فعزة بجؿع أدفة، وإكام افعزة أن تؽقن إدفة راجحة أن 

 .تؽقن إدفة حمؽؿة ذم دٓفتفا وأن تؽقن أجضًا ثابتة إذا ـاكت مـ افسـة

رج إػ يقمـا هذا ؾنذن افعزة فقست مـ آشتدٓ ل، وـؾ صاحب زيغ اشتدل مـ وؿت اخلقا

بُِعقَن َما َتَشاَبَف ِمـُْف  ﴿ واتبع دفقاًل وطاهر أية يدل ظذ ذفؽ  ْؿ َزْيٌغ َؾقَتَّ ـَ ذِم ُؿُؾقهِبِ ِذي ا افَّ يتبعقن وٓ   ﴾  َؾَلمَّ

فذكب، وحاذا ترـقا يلتقن بقء مـ ظـدهؿ، يتبعقن ما تشابف مـف: فؽـفؿ ترـقا ادحؽؿ ؾاشتحؼقا ا

ادحؽؿ؟ ٕن ذم ؿؾقهبؿ زيغًا ؾسـقا ادحؽؿ واتبعقا ما تشابف مـف، يستدفقن بادتشابف ظذ زيغفؿ، وهذا 

أمر ظظقؿ، وافققم كرى ؾقام ُأخيػ مـ ـتب معارصة ذم مسائؾ ختافػ ما ؿرره أئؿة أهؾ افسـة وما ظؾقف 

وما ظؾقف أئؿة احلديث وأهؾ احلؼ وافذيـ أخذوا بادحؽؿ وردوا  –ؿبؾ أن تػسد اجلامظة–اجلامظة 



ادتشابف إػ ادحؽؿ افققم يقجد ـتب ـثرة ورشائؾ وُكبذ ومطبقظات ـؾفا ؾقفا أدفة وـؾفا ؾقفا ُكؼقل، 

ؾؾقست افعزة بافـؼقل وفقست افعزة بقجقد كقع اشتدٓل وفؽـ افعزة بؿقاؾؼة ادرء ضافب افعؾؿ 

ذم أصقل إيامكف وذم افعؼقدة وافتقحقد، مقاؾؼتف فؾجامظة مقاؾؼتف إئؿة افذيـ ُظرف ضافب افـجاة 

ظؾؿفؿ وشالمة ضريؼتفؿ وظرف اتباظفؿ فؽتاب اهلل جؾ وظال وشـة رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 .وضريؼة افسؾػ افصافح

ؾفل وصقة  هذه مسلخة مفؿة جدًا وٓ َتِغْب ظـ بافؽ وفق مل تؽـ ذم حقاتؽ إٓ هذه افقصقة

ظظقؿة فـػيس وفؽؿ، ؾؾقست افعزة بادمفػات بافؽتب وإكام افعزة بؿالزمة افطريؼ إوػ ؿبؾ أن تػسد 

حد هذه تعتزها مـ ادتشاهبات إذا صارت ما ظؾقف  افطرق، ـثرة افطرق وـثرة ادمفػات ما تصد افقا

ـذا وؿال ؾالن ـذا، فقست  أهؾ احلؼ واجلامظة.أن ـؾ يؼرأ وـؾ يبحث ؾقذهب ويؼقل: ؿال ؾالن

هذه بافقجفة افصحقحة، أحقاكًا يليت متشابف مـ ـالم أهؾ افعؾؿ ؾقتقؿػ ادرء ؾقف، أما افذي يؼقل ؿال 

ذم ادسلخة  –مثاًل  –ؾالن ـذا ويستدل بف وكسك ادحؽامت وكسك إصقل مـ أجؾ ؿقل ٓبـ تقؿقة 

م أمحد وكسك بف ادحؽامت فقس صحقحًا، أو ؿقل افذي أصاب رمحف اهلل ذم جؾ أؿقافف، أو ؿقل فإلما

 !((«دوهنؿ مـ ؾالن وؾالن مـ افـاس فإلمام مافؽ وكسك بف ادحؽامت فقس صحقحًا، ؾؽقػ بؿـ

o  ((جزيت افػردوس إظذ مـ اجلـة))!! 

   

صؾتؿقه ذم هذه ادسائؾ حغ مجعتؿ صبفات ا ظام اوجزاـؿ مثؾف، ثؿ ماذا؟ هؾ شـرى تراجعً ))

 وأنؼؾ فؽ يا صقخ هذا افؽالم ظـ افسؾػ واكظر فؼقل اإلمام أمحد ذم ـتب، ٕهؾ افبدع حيتجقن هبا؟

ؿال ادروذي: مضقت إػ ] :افؽرابقيس افتل تشبف ما مجعتؿقه متاما، حقث جاء ذم رشح ظؾؾ افسمذي



إن ـتاب »ؾؼؾت فف:  -ويظفر ككة أيب ظبد اهلل وهق إذ ذاك مستقر يذب ظـ افسـة- افؽرابقيس

 .«اددفسغ يريدون أن يعرضقه ظذ أيب ظبد اهلل، ؾلطفر أنؽ ؿد كدمت حتك أخز أبا ظبد اهلل

إن أبا ظبد اهلل رجؾ صافح مثؾف يقؾؼ إلصابة احلؼ، وؿد رضقت أن يعرض ـتايب »ؾؼال يل: 

 .«ظؾقف

وحبقش أن أرضب ظذ هذا افؽتاب ؾلبقت ظؾقفؿ. ؿد شلخـل أبق ثقر وابـ ظؼقؾ، »وؿال: 

 .«وؿؾت: بؾ أزيد ؾقف

بافؽتاب إػ أيب ظبد اهلل، وهق ٓ يدري مـ وضع  ذم ذفؽ وأيب أن يرجع ظـف، ؾجلءَ  وفجَّ 

 افؽتاب، وـان ذم افؽتاب افطعـ ظذ إظؿش وافـكة فؾحسـ بـ صافح، وـان ذم افؽتاب:

 «.ٓ سإٔ الخْاسج فِزا ابي الضب٘ش قذ خشجإى قلتن: إى الحسي بي صالح كاى ٗش»

 رىء ظذ أيب ظبد اهلل، ؿال:ؾؾام ؿُ 

 «ُزا جوع للوخالف٘ي ها لن ٗحسٌْا أى ٗحتجْا بَ، حزسّا عي ُزا، ًِّٔ عٌَ»

  (( ؾفؾ ترى يا صقخ ثؿة ؾرق بغ ـالم افؽرابقيس وافؽالم افذي كؼؾتؿقه ذم

افسؾػ ذم هذه إجام افتل تؽافب ؾقفا افـاس مـ صتك باهلل ظؾقؽؿ اككوا مـفج ، ـالمؽؿ؟

 .((افطقائػ ظذ افسـة وأهؾفا، وفـ يزيدـؿ هذا إٓ ظزة

o  :((ثؿ ، اشتاذن حرضتؽ تسؿع ـالمل ـامال

 ختزين بؿقضع اخلطل افذي خيافػ ـالم أهؾ افسـة واجلامظة؟؟؟؟



ومل تؽـ شؿعت مـف مؼطعا مبتقرا ـام يػعؾ بعض افـاس ؽػر اهلل فـا  ف ـامالاذا ــت ؿد شؿعت

 ((.وهلؿ

  (( راشؾؽ هبذا ظذ أن يؽقن ـالم افسؾػ هق افػقصؾ أحسـا إن صاء اهلل

بقــا وذم ضقء ما أرشؾتف فؽؿ أجضا مـ ـالم فإلمام أمحد وافشقخ صافح آل افشقخ وؽرهؿ مـ أهؾ 

 ((.افعؾؿ

ٓ أخػقؽؿ رسا أنـل أحسـت افظـ بافرجؾ وؿؾت فعؾف يرجع ؾعال، وإن ـان ما شبؼ مـ ردود 

ًء مـفا! ها، أو مل يسؿعفا، أو كؼؾ فف أجزا  افشقخ هشام افبقع ظؾقف ؾقف افؽػاية، وفؽـ ؿؾت فعؾف مل يؼرأ

 ؼؾبل!ؾؼؾت فعع أبدأ ببقان اخلطل إول ؾنن رجع افشقخ ؾفذا واهلل هق إحب ف

))افردود افعؼون افعقايل ظذ  إن صاء فؽتاب: وإن مل يرجع ؾال داع فتعديد إخطاء ؾؾرجع

 وحقد بـ ظبد افسالم بايل((.

  كصقحة مـ افؼؾب إػ[ :

 افشقخ وحقد بـ ظبدافسالم بايل[.

o 

  ((هؾ ؿرأت افرشافة يا صقخ وحقد؟، افسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبرـاتف  ،

 ((.ـؿ وؾؼـا اهلل وإياـؿ فؼبقل احلؼوما رد

o 

 (( :حاذا ٓ ترد يا صقخ، افسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبرـاتف 

 ((وحقد ؟



o  

 

o 

مع ـقن رشافتل فف بػضؾ اهلل مل خترج ظـ إضار افرؾؼ وإدب، واحلرص ظذ آفتزام بتحرير 

ع افذي حدده هق، وأتقت فف ؾؼط زمقضـ افـ ؾقام حدده هق مـ حمؾ ادعتزيـ بؽالم افسؾػ وافعؾامء ا

 ؾرؾض آكؼقاد وآكصقاع!، فؾـزاع!

هناحروؾفا وـام أرشؾتفا فف ب ، أنؼؾفا فؽؿوفعؾؽ تؼرأ ما راشؾتف بف ذم افصػحة افتافقة  أخقا

 !وتـسقؼفا

 

 بالٕ[ ّحٔد الشٔخ إىل القلب مً ]ىصٔح٘
  



 احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ٓ كبل بعده، أما بعد

مدظؿامة بإدفامة مقثؼامة مامـ ـالمامؽ  -ضؾبامت امام –ؾفذه كصقحة أنؼؾفا فؽ يا صقخ وحقد 

حرؾقاماما، أبامامغ ؾقفاماما أصامامال ظظامامقام مامامـ أصامامقل اإلشامامالم خامامافػتؿ ؾقامامف مامامـفج افسامامؾػ وإين ٕرجامامق أن 

ها بؼؾبؽ وأشلل اهلل أن هيديـل وهيديؽ حا اختؾػ ؾقف مـ احلؼ بنذكف.  تؼرأ

امامامامامان ثؿامامامامة ؾائامامامامامدة أـؿؾامامامامت فامامامامام وشامامامامقف أنؼامامامامؾ ذم هامامامامامذه افرشامامامامافة خطامامامامامًل واحامامامامداً  ؽ أبامامامامامدأ بامامامامف ؾامامامامنن 

 شبحاكف.  أرجق أن تؽقن خافصة فقجففدـ أحب فف اخلر و كصقحتل

!!

امقان: )متامامك يؽامامقن افرجامامؾ مبتامامدظا وخيامامرج  -فؾحامامؼ وإياماماك اهلل هامامداكا–ؿؾامت  ذم حمامامارضة بع

ظامامذ  مامـ أهامؾ افسامـة واجلامظامة( أو )آكصاماف فؾشامامقخ وحقامد باماػ ماما أدفامتؽؿ ياما أصامامحاب ربقامع؟

 ما كصف: فسان مـ شؿقتفؿ أتباع افشقخ ربقع

ثلن  ))الوشاٗخ فٖ هصش كلِن الزٗي أٗذّا الثْسة فٖ هصش خْاسج ضالْى هضللْى  

األحادٗث أًَ ٗجب علٔ اإلًساى أى ٗصبش علٔ جْس اإلهام ّإى جللذ هِلشو ّأخلز    ركشّا 

هالك، حذٗث اسوع ّأطع إلٔ آخشٍ، ّركشّا قْل اإلهام أحولذ بلي حٌبلن هلي خلشج عللٔ       

اإلهام فِْ ضال هضن هبتذع إلٔ غ٘ش رلك هي األحادٗث ّأقْال األئوت التٖ تٌِٔ علي  

ام فِلْ ضلال هبتلذع، ُ لزا قلال الو ٗلذّى       ّأى هي خشج عللٔ اإلهل   الخشّج علٔ اإلهام

 للش٘خ سب٘ع الوذخلٖ((



))قال الوعاسضْى ًشٗذ أى ًحشس هع ن هحن الٌضاع لل٘  هحلن الٌلضاع ُلْ     ثامؿ ؿؾامت: 

أًٌا ًقْل بالخشّج ّأًتن ال تقْلْى بالخشّج..، هحن الٌضاع أًٌا ًشٗذ أى ًقلْل هلي أخ ل     

ٗقال عٌَ أخ   أم ٗقلال ضلال هبتلذع    هي خشج فٖ ُزٍ الوس لت أًتن تشّى عذم الخشّج 

 ((ُزا ُْ هحن الٌضاع.. ٗقال عٌَ أخ   أم ٗقال ضال هبتذع، ُزا ُْ هحن الٌضاع

قال الو ٗذّى للش٘خ سب٘ع الوذخلٖ ُزٍ الوس لت هي خلال  فِ٘لا فِلْ    ))ثامؿ ؿؾامت: 

هلي  ...، قال لِن الوعاسضْى لِزا الف ش: ًحلي ًشٗلذ اى ًحلشس هحلن الٌلضاع      ضال هبتذع

 ..(( فٖ ُزٍ القض٘ت ال ٗقال عٌَ ضال هبتذع بن ٗقال هخ ٖءخال  

ثامؿ شامؼت ماما جعؾتامف دفامقال ذم ادساملخة فتثبامت أهناما مساملخة خالؾقامة ؾاشامتدفؾت بػعامؾ احلسامامغ 

 افذي كدم ظؾقف، وشؾقامن بـ رصد وظبد اهلل بـ افزبر ريض افف ظـفام ! -ريض اهلل ظـف-

الحسل٘ي   ثالثلت هلي الصلحابت    ك٘  ٗصلح اإلجولاع ّقلذ خلال     )) ثؿ ظؼبت بؼقفامؽ: 

سضٖ اهلل عٌَ ّسل٘واى بي صشد ّعبذ اهلل بي الضب٘لش ّاإلجولاع للْ خلال  ف٘لَ صلحابٖ       

 ّاحذ فقذ اًخشق اإلجواع((

 أشتطقع أوٓ أن أشتخؾص مـ ـالمؽ ؾقام مر كؼؾف أيت:

ا وهامامؿ احلسامامامغ مساماملخة اخلامامروج ظامامامذ احلاماماـؿ مساماملخة خالؾقامامامة. ؾامامبعض افصامامحابة جقزهامامام-1

 .-اهلل ظـفؿ ريض–وابـ افزبر وشؾقامن بـ رصد 



هامامؿ ؾؼامامط  (إن مامامـ جامامقز اخلامامروج ظامامذ احلاماماـؿ ادسامامؾؿ ؾفامامق ضامامال مبتامامدع)ؿامامال: أن مامامـ  -2

 .-بزظؿؽ–أتباع افشقخ ربقع اددخع 

)) هامامامذه مامامامذاهب أهامامامؾ افعؾامامامؿ : 1-26امامامام ذم ضبؼامامامات احلـابؾامامامة صامامامامقاااال اممااااو أ اااد   

وأصحاب إثر وأهؾ افسـة ادتؿسؽغ بعروؿفا ادعروؾغ هبا ادؼتدي هبؿ ؾقفا مـ فدن 

ُ َظَؾقْفِ َوَشؾََّؿ  -أصحاب افـَّبِّل  إػ يقمـا هذا وأدرـت مـ أدرـت مـ ظؾامء أهؾ  -َصذَّ اَّللَّ

ـ ؾقفا أو ظاب ؿائؾفا شام وؽرهؿ ظؾقفا احلجاز واف ـ هذه ادذاهب أو ضع ـ خافػ صقئًا م ؾؿ

ـْ مـفج افسـة وشبقؾ احلؼ  ...((ؾفق مبتدع خارج مـ اجلامظة زائؾ َظ

ـ ضاظتف وٓ خترج ظؾقف )) ؾؽان مما ذـر:  ٓ تـزع يًدا م ـ وٓه اَّللَّ أمرـؿ  وآكؼقاد إػ م

ٓ خترج َظَذ افسؾطان وتسؿع وتطقع وٓ تـؽث  بسقػؽ حتك جيعؾ اَّللَّ فؽ ؾرًجا وخمرًجا و

 ((. ؾؿـ ؾعؾ ذفؽ ؾفق مبتدع خمافػ مػارق فؾجامظةبقعة 

قل اظتؼاماد أهامؾ افسامـة واجلامظامة ذم رشح أص ّقال أبْ عبد اهلل حمند بً إمساعٔل البخارٖ

ـ أهؾ افعؾؿ)) : 196/1صام ـ أخػ رجؾ م أهؾ احلجاز ومؽة وادديـة وافؽقؾة  فؼقت أـثر م

وافبكة وواشط وبغداد وافشام ومك فؼقتفؿ ـرات ؿركا بعد ؿرن ثؿ ؿركا بعد ؿرن، أدرـتفؿ 

ـ شت وأربعغ شـة، أهؾ افشام ومك واجلزيرة  ؾرون مـذ أـثر م مرتغ وافبكة وهؿ متقا



ٓ أحيص ـؿ دخؾت افؽقؾة وبغداد مع  أربع مرات ذم شـغ ذوي ظدد باحلجاز شتة أظقام، و

هقؿ، وحيقك بـ حيقك، وظع بـ احلسـ بـ صؼقؼ،  حمدثل أهؾ خراشان، مـفؿ ادؽل بـ إبرا

ـ يقشػ افػريايب، وأبا مسفر ظبد إظذ  ـ معؿر، وبافشام حمؿد ب ـ شعقد، وصفاب ب وؿتقبة ب

ـ كاؾع، ومـ بعدهؿ ظدة ب ـ احلجاج، وأبا افقامن احلؽؿ ب ـ مسفر، وأبا ادغرة ظبد افؼدوس ب

ـ أيب مريؿ، وأصبغ  ـ شعد، وشعقد ب ـ ـثر، وأبا صافح ـاتب افؾقث ب ـثرة، وبؿك: حيقك ب

ـ محاد، وبؿؽة ظبد اهلل بـ يزيد ادؼرئ، واحلؿقدي، وشؾقامن بـ حرب  ـ افػرج، وكعقؿ ب ب

ـ أيب أويس، ومطرف بـ ظبد اهلل،  ؿايض مؽة، ـ حمؿد إزرؿل، وبادديـة إشامظقؾ ب وأمحد ب

ـ محزة افزبري،  ـ أيب بؽر أبا مصعب افزهري، وإبراهقؿ ب ـ كاؾع افزبري، وأمحد ب وظبد اهلل ب

ـ خمؾد افشقباين، وأبا افقفقد هشام  ـ ادـذر احلزامل، وبافبكة أبا ظاصؿ افضحاك ب وإبراهقؿ ب

ـ ظبد  ـ ظبد اهلل بـ جعػر ادديـل. وبافؽقؾة أبا كعقؿ ب ـ ادـفال، وظع ب ادؾؽ، واحلجاج ب

ـ ظؼبة، وابـ كؿر، وظبد  ـ يقكس، وؿبقصة ب ـ مقشك، وأمحد ب ـ دـغ، وظبقد اهلل ب افػضؾ ب

ـ معغ، وأبا معؿر، وأبا خقثؿة، وأبا  ـ حـبؾ، وحيقك ب اهلل وظثامن ابـا أيب صقبة. وببغداد أمحد ب

شط ظؿرو بـ ظقن، ظبق ين، وبقا ـ خافد احلرا ـ أهؾ اجلزيرة: ظؿرو ب ـ شالم، وم د افؼاشؿ ب

ـ إبراهقؿ احلـظع. واـتػقـا  ـ افػضؾ، وإشحاق ب ـ ظاصؿ، وبؿرو صدؿة ب ـ ظع ب وظاصؿ ب

ؾام رأجت واحدا مـفؿ خيتؾػ ذم هذه بتسؿقة همٓء ـل يؽقن خمتكا وأن ٓ يطقل ذفؽ، 

  ..(( إصقاء:



فؼامقل افـبامل صامذ اهلل ظؾقامف وشامؾؿ: وأٓ كـامازع إمامر أهؾامف قرا ومـفا ؿقفف: ))وذـر أم

وضاظة وٓة إمر، وفزوم "ثالث ٓ يغؾ ظؾقفـ ؿؾب امرئ مسؾؿ: إخالص افعؿؾ هلل، 

، ؾنن دظقهتؿ حتقط مـ ورائفؿ"، ثؿ أـد ذم ؿقفف: }أضقعقا اهلل وأضقعقا افرشقل مجاظتفؿ

 ((افسقػ ظذ أمة حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. وأويل إمر مـؽؿ{، وأن ٓ يرى

         ٘ ظامـ مامذاهب أهامؾ  قال أبْ حمند عبد الاز ً باً أبإ حااال قاالت سايلو أبإ ّأباا سرعا

اماماماما ظؾقامامامامف افعؾامامامامء ذم مجقامامامامع إمصامامامامار، وماماماما يعتؼامامامامدان مامامامامـ ذفامامامامؽ،  افسامامامـة ذم أصامامامامقل افامامامامديـ، وماماماما أدر

ؿا وصاما ؾؼآ: ))  .(( ويؿـا ؾؽان مـ مذهبفؿ:.أدرــا افعؾامء ذم مجقع إمصار حجازا وظرا

))وكؼقؿ ؾرض اجلفاد واحلج مع أئؿة ادسؾؿغ ذم ـؾ دهر وزمان. وذـر أمقرا مـفا: 

ٓ افؼتال ذم افػتـة، وكسؿع وكطقع دـ وٓه اهلل ظز وجؾ أمركا  ٓ كرى اخلروج ظذ إئؿة و و

 ..((.وٓ كـزع يدا مـ ضاظة، وكتبع افسـة واجلامظة

أن  –رمحـاما اهلل وإياماـؿ –))اظؾؿقا : 55ـة واجلامظة فإلشامظقع صاماموذم اظتؼاد أهؾ افس

))ويامرون جفاماد افؽػامار وذـر أمامقرا ومـفاما: ..(( مذهب أهؾ احلديث أهؾ افسـة واجلامظة

وٓ يرون اخلروج معفؿ وإن ـاكقا جقرة، ويرون افدظاء هلؿ بافصالح وافعطػ إػ افعدل، 

 ((.بافسقػ ظؾقفؿ



))هذا مذهب أئؿة افعؾؿ وأصحاب إثر : 967/3ذم مسائؾف صام ّقال حزب اللزماىٕ

ق  وأهؾ افسـة ادعروؾغ هبا ادؼتدى هبؿ ؾقفا، وأدرـت مـ أدرـت مـ ظؾامء أهؾ افعامرا

ؾؿـ خافػ صقًئا مـ هذه ادذاهب، أو ضعـ ؾقفا، أوظاب واحلجاز وافشام وؽرهؿ ظؾقفا 

وهق مذهب أمحد ، ج افسـة وشبقؾ احلؼؿائؾفا ؾفق مبتدع خارج مـ اجلامظة زائؾ ظـ مـف

ـ مـصقر، وؽرهؿ ممـ  ـ افزبر احلؿقدي وشعقد ب ـ خمؾد، وظبد اهلل ب ـ إبراهقؿ ب وإشحاق ب

 .جافسـا وأخذكا ظـفؿ افعؾؿ ؾؽان مـ ؿقهلؿ:..((

ٓ خترج ظؾقف ))وذـر أمقرا مـفا:  ـ ضاظة، و ٓ تـزع يدك م ـ وٓه اهلل أمرك  وآكؼقاد د

ٓ خترج ظذ افسؾطان وتسؿع وتطقع ٓ تـؽث بسقػؽ حتك جي عؾ اهلل فؽ ؾرًجا وخمرًجا وأن 

ـ ؾعؾ ذفؽ ؾفق مبتدع مارق مػارق فؾجامظة وإن أمرك افسؾطان بلمر هق هلل معصقة ، بقعف ؾؿ

 ((..وفقس فؽ أن خترج ظؾقف وٓ متـعف حؼفؾؾقس فؽ إن تطقعف افبتة، 

  ٕ وٓ يامرون اخلامامروج ))ؿامال:  68صامامام  ّيف كتااب عقٔاادٗ الساالف أاااحاب اصاادٓي للصاابْى

ـ افعدل إػ اجلقر واحلقػ وافطاظة ٕويل إمر ؾقام  ظؾقفؿ بافسقػ وإن رأوا مـفؿ افعدول ظ

وترك اخلروج ظؾقفؿ ظـد تعدهيؿ ـان ظـد اهلل مرضقا، واجتـاب ما ـان ظـد اهلل مسخطا، 

 .((وجقرهؿ



اخلامروج ظؾامقفؿ وؿتاماهلؿ  وأماما))ذم رشحامف ظامذ صامحقح مسامؾؿ:  ّقال الياّْٖ ر اُ اهلل  

 .وؿد تظاهرت إحاديث بؿعـك ما ذـرتف(( ؾحرام بنمجاع ادسؾؿغ وإن ـاكقا ؾسؼة طادغ

وفعامع أـتػامامل هبامذه اإلمجاظامات افتامامل كؼؾتفاما ظامـ ـتامامب احلامديث وافعؼائامد اختصامامارا، ؿؾامت: 

 وؾقفا افغـقة إن صاء اهلل.

ُٓخَزق بفعل الصحابٕ الذٖ  أخطي فُٔ ّجاىاب الصاْاب ّأىلازِ علٔاُ     ثاىٔات ّأما كٌْ اممجاع 
 غريِل فَذا عجٔب!

 ادسؾؿغ أؾاضؾ ـان: ))مـفاج افسـةذم  -اهلل رمحف - تقؿقة ابـ اإلشالم صقخ ؿالؾؼد 

 بامـ وظامع ،ادسامقب بـ وشعقد ،ظؿر بـ اهلل ظبد ـان ـام افػتـة: ذم وافؼتال اخلروج ظـ يـفقن

 .(( يزيد ظذ اخلروج ظـ احلرة ظام يـفقن : وؽرهؿ ،احلسغ

اماماما إن حتامامامريؿ كؽاماماماح  امامامؾ خمافػامامامة فؾصامامامحايب دمعامامامؾ ادجؿامامامع ظؾقامامامف خمتؾػاماماما ؾقامامامف فؼؾ اماماما باماماملن  وفامامامق ؿؾ

اما -ريض اهلل ظامـفؿ–مسلخة خالؾقة، ؾؼد ؿال بف بعضفؿ مثال ادتعة وربا افػضؾ ؾفامؾ تؼبامؾ  زم

 !أن يؽقن إمر ـذفؽ؟

 ظارضامف ؾعؾامامفافـبامل صامامذ اهلل ظؾقامف وشامؾؿ إن  ؿامقلتعؾامؿ جقامدا أن ثامؿ ـقامػ ياما صامقخ وأنامامت 

تعامامامارض ؿامامقل افـبامامامل افكاماميح افصامامامحقح افامامذي كؼؾتامامامف  أؾقسامامامقك فامامؽ أن: ظامامامذ افػعامامؾ ؼامامقلافؿامامدمـا 



ٓ بؼامامقل افـبامامامل وٓ بػعؾامامامف،  تعارضامامامف -اشامامامؿع وأضامامع وإن أخامامامذ مافامامامؽ ورضب طفامامرك– بـػسامامؽ

 ؟!!شائغا ظـدك حتك وإن ــت حتؽقف ظـ ؽرك!: أجؽقن هذا ؟صحايببػعؾ بؾ 

اماماماماماما كتحاماماماماماماـؿ ذم هامامامامامامذه إبضاماماماماماما إػ أهامامامامامامامؾ افعؾامامامامامامؿ ادعتامامامامامامزيـ:  ؾؼامامامامامامد احامامامامامامتج بؿثامامامامامامؾ ماماماماماماماما ظؿقماماماماماماما دظ

احتججامامت بامامف ؿامامامديام افؽرابقيسامام ذم دؾاظامامف ظامامامـ احلسامامـ بامامامـ صامامافح وبامامـػس افشامامامبفة متاماماما، وـتامامامب 

 ـتابا ؿال ؾقف ـام جاء ذم رشح ظؾؾ افسمذي وهق يداؾع ظـ احلسـ بـ صافح: 

 سإٔ الخْاسج فِزا ابي الضب٘ش قذ خشج((.))إى قلتن: إى الحسي بي صالح كاى ٗشٓ 

 :قال -ر ُ اهلل–علٙ امماو أ د  ٍذا فلنا قزٚٛ

 ((.ٍذا مجع للنخالفني ما مل حيسيْا أٌ حيتجْا بُل حذرّا عً ٍذال ّىَٙ عيُ.))

 ، وهذا ؿقل اإلمام أمحد ؾقؿـ ؿال بؼقفؽ!-ـام مر– بافتاممأنت هق ظغ ما ؿؾتف و

حيامتج بعضامفؿ بامام )) ت -ر اُ اهلل –ّقد سئل الشٔخ العالما٘ حمناد ىاااز الادًٓ انلبااىٕ      

ء ظامامامذ رأشامامامامفؿ  امامامة ابامامامامـ إصامامامعث، وخامامامامروج ـثامامامر مامامامـ افؼامامامامّرا امامامام ذم ؾت وؿامامامع ذم افتاماماماريخ اإلشامامامامالمل 

امامان معامامف، وأجًضاماما ماماما وؿامامع مامامـ ظائشامامة  وافامامزبر وضؾحامامة  -ريض اهلل ظـفاماما-شامامعقد بامامـ جبامامر وَمامامـ 

، ...!! ؾفامامؾ هامامذا آشامامتدٓل فتؾامامؽ افؼصامامص افتامامل وؿعامامت -ـفؿ أمجعامامغريض اهلل ظامام-مامامع ظامامع 

 .؟ذم افعفد إول صحقح؟ وما اجلقاب ٕن هذا ُيثار ـثًرا مـ أجؾ تزير ؿضقة اخلروج



ٓ جيقز يا أخل، وهذه إدفة هل ظذ َمـ حيتج )) :ؾلجاب اإلمام إفباين كعؿ. اخلروج 

 .هبا، وفقست فصاحلف إضالًؿا

ـ ظقسك هـاك حؽؿة  ، وٓ هيؿـا صحتفا بؼدر ما هيؿـا صحة -ظؾقف افسالم-ُتروى ظ

ريغ يقًما وأخزهؿ بلن هـاك كبقًا يؽقن خاتؿ إنبقاء، وأنف شقؽقن بغ  معـاها، أنف وظظ احلقا

ـ افؽاذب؟ ؾلجاب باحلؽؿة ادشار إفقفا،  يديف أنبقاء ـذبة. ؾؼافقا فف: ؾؽقػ كؿقّز افصادق م

 ِرهؿ تعرؾقهنؿ(.)ِمـ ثام :وهل ؿقفف

كحـ كعرف حؽؿ  -ومـف خروج ظائشة ريض اهلل ظـفا-ؾفذا اخلروج وذاك اخلروج 

 هذا اخلروج مـ افثؿرة، ؾفؾ افثؿرة ـاكت ُمّرة أم حؾقة؟

، وُشػؽت  ٓصؽ، افتاريخ آشالمل افذي حدثـا هبذا اخلروج وذاك، ُيـْبِل بلنف ـان رًشا

 .ة، وبخاصة ؾقام يتعؾؼ بخروج افسقدة ظائشةدماء ادسؾؿغ وذهبت هدًرا بدون ؾائد

افسقدة ظائشة فؼد كدمت ظذ خروجفا، وـاكت تبؽل بؽاء مًرا حتك يبتامؾ اارهاما، 

 ...وتتؿـك أهنا مل تؽـ ؿد خرجت ذفؽ اخلروج

ًٓ  افشاهد: آحتجاج بؿثؾ هذا اخلروج:  .هذا حجة ظؾقفؿ: ٕنف مل يؽـ مـف ؾائدة:أو

حاذا كتؿسؽ بخروج شعقد بـ جبر، وٓ كتؿسؽ بعدم خروج ـبار افصحابة افذيـ  :ثاكقًا



بعامدم اخلامروج ظامـ  -ـؾفامؿ-ـاكقا ذم ظفده؟!! ـابـ ظؿر وؽره، ثؿ تتابع ؿدماء افسؾػ 

 .احلاـؿ

إذن هـاك خروجان: خروج ؾؽري، وهذا أخطر، وخروج ظؿع، وهذا ثؿرة فألول، ؾال 

افؼيط رؿؿ  افتل ذـرهَتا آكًػا ؾفل ضبًعا ظؾقفؿ وفقست هلؿ((.جيقز مثؾ هذا اخلروج، وإدفة 

 ( مـ شؾسؾة )اهلُدى وافـقر(606)

حاماما شامئؾ ظؿامـ حيامتج بػعامؾ ظائشامامة  ّأماا الشاأخ العالماا٘ الفقٔاُ حمنااد بااً اااا  الع أنني   

بف:   وبعض افصحابة فقزر دـ خرجقا ظذ احلؽام ؾعؾفؿ ؾجاء ذم جقا

مـزفتـا ـؿـزفتفؿ، حتك تؼقل إذا ؾعؾقا صقئا ؾعؾـاه،  ))افصحابة ريض اهلل ظـفؿ فقست

ٓ يتؽؾؿقا ؾقام جرى بغ افصحابة أصال..، وٓ كحتج  ـ ثؿ أوجب أهؾ افعؾؿ ظذ إمة أ وم

ـ افرشقل ظؾقف افصالة وافسالم..، فقس ادرجع إػ ظائشة وٓ ٕي  هبؿ، ظـدي إحاديث ظ

 واحد مـ افصحابة، ادرجع افؽتاب وافسـة..((

أن يؼامامقس ؾعامامؾ اخلامامارجغ افقامامقم بػعامامؾ افصامامحابة ريض  وـلنامامف يريامامد افشامامقَخ شامامائؾ شاماملل  ثامامؿ

 اهلل ظـفؿ!

..، هذا هق افذي ما يصح افؼقاس هذا ؿقاس مع افػارق))ؾلجاب افعالمة افعثقؿامغ: 

 جعؾ افعؾامء يؼقفقن كسؽت ظام جرى ]بقـفؿ[((.



 وفؾعالمة افػقزان أجضا رد ظذ هذه افشبفات افتل كؼؾتفا.

 وأراك ؿد جزيتـل خرا حغ كؼؾت فؽ ـالم افشقخ صافح آل افشقخ مؼرا فف وؾقف: 

ل )) ل افصحابة وأؾعال افصحابة مـفا متشابف، وـذفؽ أؾعال افتابعغ وأؿقا وـذفؽ أؿقا

 افتابعغ مـفا متشابف...

ؾنذن إذا صار ادرء فف يشء وكظر ثؿ بحث ذهب جيؿع يتبع ادتشابف فقدفؾ ظذ كحؾتف أو 

ضريؼتف هذه شؿة أهؾ افزيغ، أما شؿة أهؾ احلؼ ؾنهنؿ يؼبؾقن ظذ افؽتاب وافسـة متخؾيغ ظـ 

ؾقؼبؾقن ما جاء ذم افؽتاب وافسـة وما أمجع ظؾقف افسؾػ وما ؿرره إئؿة آرائفؿ واظتؼادهؿ 

ـ اد ـ يؼقل ـذا إما عتؼداتم ـ ـالم افعؾامء م ٓ بد دمد م ، أما يليت بقء جديد بتؼرير مسائؾ 

جمؿالً أو مطؾؼاً وإما رأي أخطل ؾقف ؾؾقست افعزة مجع افـؼقل وفقست فعزة بجؿع أدفة، وإكام 

افعزة أن تؽقن إدفة راجحة أن تؽقن إدفة حمؽؿة ذم دٓفتفا وأن تؽقن أجضًا ثابتة إذا 

 ـاكت مـ افسـة.

رج إػ  ؾنذن افعزة فقست مـ آشتدٓل، وـؾ صاحب زيغ اشتدل مـ وؿت اخلقا

ـَ ذِم ُؿُؾقهِبِْؿ َزْيٌغ َؾَقتَّبُِعقَن َما َتَشاَبفَ ▬ يقمـا هذا واتبع دفقالً وطاهر أية يدل ظذ ذفؽ  ِذي ا افَّ َؾلَمَّ

ابف مـامامف: فؽامـفؿ ترـامقا ادحؽامامؿ يتبعامقن وٓ ياملتقن بقامامء مامـ ظـامدهؿ، يتبعامامقن ماما تشام♂ ِمـْامفُ 

ؾاشتحؼقا افذكب، وحاذا ترـقا ادحؽؿ؟ ٕن ذم ؿؾقهبؿ زيغاً ؾسـقا ادحؽؿ واتبعقا ما تشابف 



وافققم كرى ؾقام ُأخيػ مـ ـتب معارصة مـف، يستدفقن بادتشابف ظذ زيغفؿ، وهذا أمر ظظقؿ، 

وما ظؾقف  –ؿبؾ أن تػسد اجلامظة– ذم مسائؾ ختافػ ما ؿرره أئؿة أهؾ افسـة وما ظؾقف اجلامظة

 !أئؿة احلديث وأهؾ احلؼ وافذيـ أخذوا بادحؽؿ وردوا ادتشابف إػ ادحؽؿ

افققم يقجد ـتب ـثرة ورشائؾ وُكبذ ومطبقظات ـؾفا ؾقفا أدفة وـؾفا ؾقفا ُكؼقل، 

ؾؼة ادرء  ـ افعزة بؿقا ضافب ؾؾقست افعزة بافـؼقل وفقست افعزة بقجقد كقع اشتدٓل وفؽ

ؾؼتف إئؿة  ؾؼتف فؾجامظة مقا افعؾؿ ضافب افـجاة ذم أصقل إيامكف وذم افعؼقدة وافتقحقد، مقا

ـ ُظرف ظؾؿفؿ وشالمة ضريؼتفؿ وظرف اتباظفؿ فؽتاب اهلل جؾ وظال وشـة رشقفف  افذي

 صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وضريؼة افسؾػ افصافح...

ـ أجؾ ؿقل أما افذي يؼقل ؿال ؾالن ـذا ويستدل بف وكسك ادحؽ امت وكسك إصقل م

ـ تقؿقة  فف، أو ؿقل فإلمام أمحد  –مثاًل  –ٓب ذم ادسلخة افذي أصاب رمحف اهلل ذم جؾ أؿقا

وكسك بف ادحؽامت فقس صحقحاً، أو ؿقل فإلمام مافؽ وكسك بف ادحؽامت فقس صحقحًا، 

 ؾؽقػ بؿـ دوهنؿ مـ ؾالن وؾالن مـ افـاس((.

األحادٗلث أًلَ ٗجلب     -إٔ أتباع الش٘خ سب٘لع –ثن ركشّا ))ؾلنت افؼائامؾ ؿبؾفاما بؾساماكؽ: 

حذٗث اسلوع ّأطلع   علٔ اإلًساى أى ٗصبش علٔ جْس اإلهام ّإى جلذ هِشو ّأخز هالك، 



إلٔ آخشٍ، ّركشّا قْل اإلهام أحوذ بلي حٌبلن هلي خلشج عللٔ اإلهلام فِلْ ضلال هضلن          

هبتذع إلٔ غ٘ش رلك هي األحادٗث ّأقْال األئوت التٖ تٌِٔ عي الخشّج علٔ اإلهلام ّأى  

 ، ُ زا قال الو ٗذّى للش٘خ سب٘ع الوذخلٖ((هي خشج علٔ اإلهام فِْ ضال هبتذع

ربقامامامامع افشامامامامقخ ؾفامامامامذا يامامامامدل ياماماماما صامامامامقخ وحقامامامامد ظامامامامذ اضالظامامامامؽ ظامامامامذ ماماماماما كؼؾامامامامف مامامامامـ تسامامامامؿقفؿ أتباماماماماع 

ادامامامدخع، وشامامامبحان اهلل كؼؾامامامت بؾساماماماكؽ ماماماما كؼؾامامامقه ظامامامـ رشامامامقل اهلل صامامامذ اهلل ظؾقامامامف وشامامامؾؿ، وماماماما 

 كؼؾقه ظـ اإلمام أمحد، وؽره مـ أهؾ افعؾؿ!

ع بقـؽؿ و ـ كؼؾ ظـفؿ مـ ؾافـزاع إذن فقس بقـؽؿ وبغ أتباع ربقع اددخع، بؾ افـزا بغ م

 تـعتفؿ بلتباع ربقع اددخع!

 فؽالم ظؾامء إمة ومؼرري افسـة!ادخافػقن ؾلنت ومـ يؼقل بؼقفؽ 

امامامقن حرمامامامة اخلامامامروج ظامامامذ  امامامؾ افعؾامامامامء ادعامامامارصيـ أجضاماماما ذم  وفامامامق صامامامئت أن أنؼامامامؾ فامامامؽ ؿامامامقل 

ظامامل  بـؼامؾ رأياحلاـؿ ادسؾؿ مسلخة إمجاظقة فقست خالؾقة فـؼؾت فؽ ذفؽ، وفؽـل شلـتػل 

 جفبذ معارص ٓ أطـ أنؽ تؼقل ظـف مـ أتباع افشقخ ربقع اددخع ـام ؿؾت ذم ؽره:

 مامـ افظامامل ادسامؾؿ احلاماـؿ ظامذ اخلامروج حتامريؿ هامؾ

ـ ادسائؾ اخلالؾقة، هذا ـذب، بؾ هل إمجاع، يطاع ؾلجاب:  اخلالؾقة؟ ادسائؾ ))ٕ: فقست م

 طاحا..((وفق ـان 



وشامامامئؾ شاماماممآ آخامامامر: ماماماما رأجؽامامامؿ ؾامامامقؿـ جيعامامامؾ مساماماملخة اخلامامامروج ظامامامذ احلاماماماـؿ افػاشامامامؼ مساماماملخة 

))أظقذ باهلل، هذه اجتفادية؟!، افرشقل كص ظذ أنف يطاع  فيجاب العالم٘ الفْساٌت اجتفادية؟

حا..((  ويل إمر وفق ـان ؾاشؼا، ما مل تروا ـػرا بقا

تردد بامغ بعامض ضؾبامة افعؾامؿ أن مساملخة اخلامروج ظامذ ويل إمامر  تالعالم٘ الفْساٌ أٓضا ّسئل

))هذا ما هامق بطافامب ظؾامؿ افامع يؼامقل هامذا، هامذا ضافامب ؾلجاب:  مسلخة خالؾقة، ؾام رأجؽؿ؟

 ؾتـة((

))هسلل لت الخللشّج فِ٘للا   : كصاماما -باماماحلؼ وإياماماك اهلل بكامامكا–وأنامامت تؼامامقل ياماما صامامقخ وحقامامد 

بعذهَ ه لقا، ّالقْل بالوصلحت ّالوفسلذة،  ثالثت أقْال: القْل بالجْاص ه لقا، ّالقْل 

 !!فِ٘ا ثالثت أقْال ألُن العلن((

 ؾفؾ شسجع يا صقخ وحقد ظـ هذه افتلصقالت افػاشدة؟ 

اهلل يعؾامامامامامامؿ إين ٕرجامامامامامامق فامامامامامامؽ ذفامامامامامامؽ وأدظامامامامامامق فامامامامامامؽ بافتؿسامامامامامامؽ بؿامامامامامامـفج أهامامامامامامؾ افسامامامامامامـة واجلامظامامامامامامة 

امان بافطريؼامة افتاموافصدع بف، وفـ  شامبحاكف –بقـفاما ل يرضك افساجع صقئا، بؾ شقزيدك ظزا إن 

 ذم ـتابف افؽريؿ:  وتعاػ

ِحقؿُ  ▬ ُب افرَّ ا قَّ ـُقا َؾُلوََلَِؽ َأتُقُب َظَؾْقِفْؿ َوَأنَا افتَّ ـَ َتاُبقا َوَأْصَؾُحقا َوَبقَّ ِذي َّٓ افَّ  ♂إِ

كا أن احلؿد هلل رب افعادغ.  )اكتفت افرشافة( وآخر دظقا



أنؼها فعؾ أحد ضالبف اكتفت هـا رشافتل فؾشقخ وحقد افتل رؾض افرد ظؾقفا، ؾؼررت أن 

 ظـ أخطائف وأوهامف! ، معتذرايراجعف ؾقفا، ؾقػلء إػ احلؼ ـام وظدين ذم بداية ـالمف!

بؾ إن ، رات وٓ تعديـا ؾقفؿ بقصػـا ظذ مشايخ افثقعؾؿ افـاس ـؾ افـاس أنـا ما دمـقوفق

كا ؿكَّ  ؾفا هق  ذم افشدة ظذ مـ يؽذب ظذ افعؾامء ويدفس وحيرف، كا ظام ظؾقف افسؾػ،تدبرت ترا

جع  ض ظؾقف احلؼ ؾقُعِرض،عَر افشقخ يُ  وكحـ كتؽؾؿ ذم مسائؾ ثؿ يػر وهيرب، ظـ اخلطل ويعدين بافسا

 ذم ؾفارس ـتب افسـة وافعؼائد، ؾؾقست ختػك ابتداء ظذ ضافب حؼ صادق!دمدها 

 !؟وفؽـ ماذا كؼقل

ُدورِ ؾَني َ ▬ ـْ َتْعَؿك اْفُؼؾُقُب افَّتِل ذِم افصُّ َبَْصاُر َوَفِؽ ْٕ َٓ َتْعَؿك ا  ♂َها 

 افسـة اخلافصة أشلل اهلل أن هيدي افشقخ وحقدا وؽره ممـ ــا كحسـ افظـ ؾقفؿ، وأن يردهؿ إػ

  وهيديـا وهيدهيؿ.

كا أن احلؿد هلل رب افعادغ.  وآخر دظقا

 وكؼؾفا:ـتبفا 

 أبق جقيرية حمؿد بـ ظبد احلل
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